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Stimați colegi, 

Intenția mea este să fac tot ce pot în această echipă, în acest context, pentru a aduce plus valoare 
planurilor de dezvoltare pentru comunitatea bihoreană. De ceva vreme suntem recunoscuți la nivelul 
întregii țări ca fiind ”cei mai cei”, primim zece cu ușurință pentru fiecare proiect promovat la nivel local sau 
național. Nu contest aceste planuri, însă realitaea ne arată că sunt unele cu mult mai importante asupra 
cărora dacă nu ne vom apleca atent, riscăm ca decorațiunile să cadă și să rămânem cu aceleași 
neajunsuri.  

Îmi doresc ca alături de echipa USR Bihor, ca reprezentant în Consiliul Local, să facem aceste 
schimbări vitale pentru orice alt proiect de dezvoltare. Până la decorațiuini avem nevoie de o fundație 
sănătoasă! Deși ne lăudăm cu mulți de zece la catalog, orădenii, mulți dintre ei trăiesc încă în condiții de 
evul mediu. Independența termică ar trebui să fie o alegere pe care cetățenii care și-o doresc să o poată 
accesa. Gazele naturale sunt o resursă economică importantă, iar monopolul impus de municipalitate prin 
refuzul de a extinde rețeaua de gaze la nivelul întregului oraș, mă face să cred că sunt interese mai presus 
de ale noastre, ceea ce nu este nici firesc și nici corect. Nu există niciun oraș european care la ora actuală 
să nu aibă acces la o rețea de gaze. În Oradea încă gătim la butelie și plătim sume fabuloase în fiecare 
lună de iarnă pentru serviciile de încălzire în sistem termoficat. Cetățenii merită respect, din respect pentru 
orădeni îmi doresc să susținem această schimbare a monopolului, atât de necesară. 

Un alt aspect extrem de important este sprijinirea tinerilor, încă de la cele mai fragede vârste să 
gândească în spirit antrepreneorial. Bursele oferite acum nu reprezintă o încurajare reală. Sunt sume mici, 
oferite de la bugetul local pentru performanțăm însă propun să ne gândim la susținerea performanței. Ca 
membru în Consiliul Local Oradea intenționez să inițiez și să susțin proiecte care să vină în spijinul acestor 
tineri pe termen lung! Mă gândesc la cursuri de antrenare a spiritului antreprenoirial, la crearea unor 
organizații pentru tinerii performanți unde aceștia să primească suport și instruire, astfel încât peste 10 
ani, experineța și expertiza lor să ducă numele Oradiei dincolo de granițe. 

Atragerea investitorilor în orașul nostru este o idee aproape tăbăcită de toți cei care se perindă în 
mediul politic. Eu i-am adus deja! Alături de structura pe care o reprezint cu succes în România pot spune 
că din capital străin acum plătesc unor orădeni salarii. Și credeți-mă că la ariditatea mediului economic din 
România, aceasta chiar este o performanță. Prin urmare, consider că viitorul constă în capacitatea noastră 
de a înțelege importanța surselor de conectare cu restul țării și mai ales cu cei ce pot aduce la Oradea 
capital străin. Proiectele pe care le voi iniția ca viitor consilier local vor fi cele care țin de oferirea unor 
pachete atractive pentru viitori investitori, de la pachete de facilități fiscale, până la punerea în valoare 
economică a unor puncte geografice municipale ce pot fi exploatate de cei care își doresc să dezvolte o 
afacere în Oradea! 

Acestea sunt doar câteva aspecte pe care îmi doresc să le inițiez în eventualitatea în care îmi veți 
acorda încrederea dumneavoastră de a reprezenta USR  în Consiliul LOCAL Bihor! Sunt determinat, 
vreau să văd că ceea ce noi știm să facem poate fi implementat la nivel de faptă. Suntem sătui de 



promisiuni care rămân vorbe aruncate. Este momentul să arătăm românilor că votul lor ne onorează 
și le putem mulțumi dovedindu-le faptic că nu s-au înșelat să aibă încredere în noi!  

Cred în USR și cred că noi putem să facem diferența în 
politica românească! 

 

 

 


